
KAMP 2022 DILSEN - STOKKEM 
11 juli – 21 JULI 

 

 

INFO 

 
 
 

KAMPADRES 
 
Schootshei 
Chiro Heitrotters 
naam kind + afdeling 
Kanaalstraat 6 
3650 Dilsen Stokkem 
 
 

BETALINGEN 
 
Het bivak in Dilsen - Stokkem kost €145,00 per kind, speelclub betaald €75,00 
Dit bedrag graag overmaken op rekening BE16 9793 8564 9874 van Chiro Heitrotters met vermelding van  
Kamp – naam kind – afdeling. Betalingen graag in orde brengen voor 1 juli 2022. 
 
Na het kamp bezorgen we de attesten van deelname voor de ziekenfondsen. Hiermee krijg je 5,00 euro per kampdag terug. Elk 
attest moet voorzien zijn van een klever van uw mutualiteit. Daarom vragen we om 2 klevers per kind bij de medische fiche te 
voegen. De klevers nieten of met paperclip bevestigen, niet opplakken. Wij leveren de attesten sowieso af, maar sinds dit jaar geeft 
niet elk ziekenfonds een tussenkomst. 
 

HANDIG OM WETEN 
 
▪ Enkel in noodsituaties kan je ons bereiken via Luc Van Mechelen, 0476/36 99 61  

Alle andere GSM – toestellen zullen niet te  bereiken zijn. 
▪ We hebben geen bezoekdag 
▪ Snoep nemen we niet mee. Bij regelmaat voorzien we zelf een leuke traktatie. 
▪ GSM nemen we niet mee. 
 

BELANGRIJKE DATA 

8 juli  Brengen valiezen. 

• Tussen 18u00 en 19u00 enkel en alleen voor TIPPERS, TOPPERS EN KERELS. 

• Tussen 19u30 en 20u30 enkel en alleen voor TIPTIENS, ASPI JONGENS EN 
MEISJES. 

9 juli  Brengen valiezen. 

• Tussen 18u00 en 19u00 enkel en alleen voor RAKKERS EN KWIKS 
11 juli   Iedereen vanaf Tito’s rijdt met de fiets. Vertrekuur zal de leiding van jouw afdeling tijdig  
  meedelen. Rakkers en Kwiks rijden met de bus: vertrek om 13u30. 
16 juli  10u00: Vertrek speelclub. De speelclub rijdt met de bus. Valiezen gaan met de bus mee!  
21 juli  Aankomst. Rakkers, Kwiks en speelclub aan omstreeks 12u30.  

Alle andere afdelingen komen naar huis met  de fiets.  
Elke afdeling zal een berichtje posten op onze Facebookpagina over het aankomstuur. 

 



 

NUTTIGE TIPS 
 
▪ Om het aantal verloren voorwerpen te beperken, merk alle kledingstukken en materialen.  
▪ Zaken die moeilijk te herkennen zijn, zoals het uniform, wordt door iedereen getekend. 
▪ Voor de speelclubbers kan het handig zijn om per dag een kledingpakketje te maken per dag met ondergoed, T – shirt, short, 

sokken, … 
 
 
 

IN DE VALIES 
 
▪ Volledig uniform: in dit tenue vertrekken we.  

Het uniform bestaat uit chirobroek of chirorok, rood T – shirt en de blauwe sweaters.  
 

▪ Slaapgerief 
Pizema of pon 
Veldbedje of luchtmatras Tito’s, Keti’s en Aspi’s. 
Voor Speelclub en Rakwi’s zijn er bedden voorzien. Zij nemen een hoeslaken mee. 
Slaapzak en hoofdkussen indien gewenst 

 
▪ Toiletgerief 

Badhanddoeken, zeep, tandenborstel en pasta, washandjes, kam, bekertje, …  
Voldoende papieren zakdoeken (geen stoffen!!!) 
 

▪ Kledij 
Korte broeken en T – shirts 
Ondergoed en sokken 
Lange broek(en) en warme truien 
Regenjasje 
Zwembroek of badpak en badmuts als je die hebt 
Pantoffels, laarzen, schoenen, sportschoenen, 
 

▪ Eetgerief en rugzak 
Gamel of plastic bord, bestek 
Drinkbus en rugzak voor daguitstappen. Drinkbus is een absolute ‘must’ dit jaar, omdat drinkbussen delen of doorgeven echt 
niet kan met de hygiëne maatregelen. 
Minimum 3 keukenhanddoeken 
 

▪ Persoonlijke bescherming 
Mondmasker:  Wij voorzien mondmaskers voor de momenten waarop ze nodig zijn. 
 

▪ Zakgeld 
Om zegels en kaartjes te kopen 
Om iets te snoepen of drinken op trektocht 
Voor Keti’s en Aspi’s mag het zakgeld een beetje ruimer zijn, maar geef echt niet te veel mee! 
 

▪ Fiets 
Speelcub heeft GEEN fiets nodig. Rakkers en Kwiks brengen hun fietsen binnen op 10 juli tussen 14u00 en 15u00 
Alle andere afdelingen vertrekken met een fiets. Fietsen graag volledig in orde, zodat we zonder problemen naar Dilsen – 
Stokkem kunnen fietsen. 
 
 


